אמנון כרמי :מסמך קורות חיים
עדכון20.4.08 :

פרטים בדבר השכלה גבוהה:
אוניברסיטה עברית ,1951-1956,תואר מוסמך()1956
דרגה אקדמית ,1992 :אוניברסיטת חיפה,פקולטה למשפטים ,פרופסור חבר(מוסמך)
תעסוקה :
עריכת דין

1958-1965

שיפוט:
בית משפט השלום

1965-1974

בית משפט מחוזי

1974-1992

משרות הוראה אקדמיות:
אוניברסיטת חיפה

1975

הטכניון שנות שבעים-שמונים
אוניברסיטת תל אביב שנות שמונים-תשעים
אוניברסיטת דברצן,

הונגריה שנות תשעים

חברות בארגונים ובוועדות ציבוריות
מייסד ויו"ר אגודת הידידים של בית החולים זיו בצפת
יו"ר אגודת הידידים של המרכז הרפואי ,באר יעקב
מייסד ויו"ר אגודת הידידים של המרכז הרפואי ,טירת הכרמל
יו"ר עמותת ידידי מרפאות "לין" בחיפה
יו"ר הוועדה הרפואית ,היחידה לספורט הישגי ,מכון וינגייט
נציג ציבור במועצת המנהלים של המרכז הלאומי להשתלות
יו"ר אגודת "אל -סם" ,חיפה
יו"ר עמותת צער בעלי החיים ,חיפה
יו"ר הסקציה לפסיכיאטריה ,משפט ואתיקה של הארגון העולמי לפסיכיאטריה
חבר ועדת המומחים לטיפול נפשי של ארגון הבריאות העולמי
יו"ר הוועדה למינויים של הארגון הפסיכיאטרי העולמי
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חבר הWPA Standing Committee on Ethics -
חבר ועדה מייעצת לענייני מחקר של שירותי בריאות הנפש ,משרד הבריאות
חבר צוות של משרד הבריאות לנושא ":מערכות תומכות בשירותי הבריאות"
חבר האקדמיה הפאן-אמריקנית לרפואה משפטית
חבר האקדמיה הבינלאומית לרפואה משפטית ורפואה חברתית
חבר האגודה האמריקנית לרפואה משפטית
חבר ועדת מומחים לביו-אתיקה של אונסקו
חבר ועדת המועצה הלאומית לבריאות וחברה
יו"ר הוועדה לחקיקת חוק מידע רפואי
מייסד המרכז הבינלאומי למשפט רפואי בבופוטאצוואנה
ראש המדור לרפואה ומשפט .בית הספר ללימודי המשך ,הפקולטה לרפואה,
אוניברסיטת תל אביב
יו"ר הנהלה ציבורית של בית "יד לבנים" ,חיפה
יו"ר ההנהלה הציבורית של "בית הגפן",חיפה
יו"ר איגוד הסיוף בישראל
יו"ר ועדה מייעצת לכנסים בינלאומיים בתחום המשפט ,משרד המשפטים
נשיא הארגון העולמי למשפט רפואי
מייסד ונשיא האגודה לרפואה ולמשפט בישראל
חבר ועדת מישנה למכללת שערי משפט מטעם המועצה להשכלה גבוהה
חבר ועדה לבדיקת בקשת מכללת שערי משפט לפתוח תכנית למודים במשפטים
לקראת תואר שני ,מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
חבר הוועדה לבדיקת לימודי תואר "מוסמך" בלימודי משפט לתלמידים שאינם בעלי
תואר ראשון במשפטים,מטעם המועצה להשכלה גבוהה.
חבר ועדת מעמד העובר(" הוועדה הציבורית לבחינת מעמד העובר האנושי במדעי
הרפואה על כל היבטיו").
יו"ר הוועדה לחקיקת חוק חינוך חובה
יו"ר הוועדה לחקיקת חוק הצופים
חבר הוועדה הציבורית לענייני החולה הנוטה למות .ראש ועדת המשנה למשפטים.
יו"ר הוועדה למינוי דירקטורים ,עיריית חיפה
יו"ר הוועדה הציבורית לבחירת המתנדב המצטיין הראוי לקבלת "אות ראש העיר
למתנדב" ,עיריית חיפה
יו"ר קתדרת אונסקו בישראל
תארי כבוד והוקרה
דוקטור לשם כבוד ,אוניברסיטת דברצן.2001 ,
חבר כבוד של הארגון למשפט רפואי ,קוסטה ריקה.2000,
פרופסור כבוד של אוניברסיטת יוניבו ,דרום אפריקה.1987 ,
חבר כבוד של הארגון לרפואה משפטית של הונגריה.1993 ,
חבר כבוד של הארגון לרפואה משפטית של אזארבידג'אן.1994 ,
חבר כבוד של האקדמיה למדעי הרפואה של רומניה.1996 ,
אות כבוד של הארגון לרפואה משפטית של צ'ילה.1997 ,
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חבר האקדמיה למדעים של בולגריה1999 ,
חבר כבוד של הארגון הפסיכיאטרי העולמי.1999,
המדען הבינלאומי המצטיין ,אוניברסיטת בודפסט ,הונגריה.2000 ,
אות כבוד של הארגון הספרדי לרפואה משפטית.2001 ,
אות כבוד של הארגון למשפט רפואי של וונצואלה.2002 ,
חבר כבוד של הארגון האמריקני לרפואה משפטית.2002 ,
מדלית היפוקראטס של האקדמיה הרוסית לרפואה.2003 ,
פרופסור כבוד של אוניברסיטת ברצלונה ,ספרד.2007 ,
עיטור יקיר העיר חיפה
יקיר הפקולטה למשפטים,אוניברסיטת חיפה

הוראה
כללי:
הוראה בתחום בריאות ,משפט ואתיקה ,דיון פלילי,דיון אזרחי ,עריכת דין ,מאמצע
שנות השישים ואילך ,בארץ ובחו"ל ,במקביל ובנפרד:
 הטכניון העברי ,בית הספר לרפואה (.)1976-1989
 אוניברסיטת תל-אביב ,בית הספר לרפואה ( 1975ואילך ,שמונה שנים).
 אוניברסיטת חיפה ,הפקולטה למשפטים ,הפקולטה למדעי החברה ,הפקולטה
למדעי הרוח ,היחידה ללימודי חוץ ( 1975ואילך) :לתואר ראשון ולתואר
שני.
 אוניברסיטת דברצן ,הונגריה ( 10שנים).
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 אוניברסיטאות יוניסה ויוניבו ,דרום אפריקה ( 15שנים).
תפקידים באוניברסיטת חיפה
ראש רשויות המשמעת
יו"ר ועדת הסנאט של היחידה ללימודי חוץ
מייסד ונשיא אגודת השוחרים
ראש קתדרת אונסקו לביו-אתיקה
ראש המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה
יו"ר ועדת לימודי מוסמך "בריאות ומשפט"
חבר הוועד הפועל וחבר הנאמנים
חבר ועדת האתיקה של אוניברסיטת חיפה
יו"ר המועצה הציבורית להקמת הפקולטה למשפטים,אוניברסיטת חיפה
חבר צוות ההקמה של הפקולטה למשפטים

רשימות פרסומים
עבודת המ.א.
"שופט ,חוק ומדינה :על בעיית הפרשנות" ,עברית ,האוניברסיטה העברית,
 ,1956בהנחיית השופט (הנשיא) א' בקר (ציון :מעולה).
ספרים
ספרים שחוברו
 .1אמנון כרמי ,רפואה ומשפט ()1971
 .2אמנון כרמי ,טעות וכזב במשפט ()1972
 .3אמנון כרמי ,ספר האחות ()1973
 .4אמנון כרמי ,הרופא ,החולה והחוק ()1977
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)1984(  רפואת שיניים ומשפט, אמנון כרמי.5
)1984(  סיעוד ומשפט, אמנון כרמי.6
)1986(  ביהדות ובישראל-  רשלנות רפואית, אמנון כרמי ועמירם שגיב.7
Amnon Carmi, Law & Medicine (1987) .8
)2003(  בריאות ומשפט, אמנון כרמי.9
ספרים שנערכו
1. Amnon Carmi, Medical Experimentation (1973
2. Andre de Vries, Amnon Carmi, The Dying
Human (1977)
3. A. Carmi, H. Zimrin, Child Abuse (1984)
4. A. Carmi, Euthanasia (1984)
5. A. Carmi, Disability(1984)
6. A.Carmi, S. Schneider, Nursing, Law and
Ethics(1985)
7. A. Carmi, S. Schneider, A. Hefez, Psychiatry, 8.
Law and Ethics(1986)
8. A. Carmi, S. Schneider, Drugs and Alcohol
(1986)
9. A. Carmi, S. Schneider,Hospital Law (1987)
10. A. Carmi, Experiencing Graphology
1988
11. Amihay Levy, David Nachshon, Amnon 12.
Carmi,Forensic Psychiatry (1998)
13. Amihay Levy, Amnon Carmi, David Nachshon,
Psychiatry and Law (2002)
14. A.Carmi, H.WAX, Patients' rights (2 002)
15. A. Carmi,Informed Consent (2003)
16. A. Carmi, D. Moussaoui, J. ArboledaFlorez,Teaching Ethics in Psychiatry (2005)
17. A.Carmi, D.Nachshon, Medical Law 1980-2005,
Look back with a view to the future(2006)
18. D. Yagil, A. Carmi, M. Zaki, A. Livni,
Psychology, Law and Ethics in Israel (2008)
.מאמרים או פרקים בספרים מדעיים שאינם הליכי כינוסים

5

1. Amnon Carmi, Medical versus Legal Maldiagnosis, in
Recht und Ethik in der Medizin 109 (Springer-Verlag ed.,
1982)
2. Amnon Carmi, On Doctors and Patients, in Ethics in
Medicine 115(Raven Press,1990)
3. Amnon Carmi, Alternative Perspectives on Genetic
Engineering, in Technology and Ethics 131 (Neaman
Institute Press, 1993)
4. Amnon Carmi, On the Rights of the Foetus, in Essays in
honor of S.A.Strauss 47 (University of South Africa, 1995)
 אמנון כרמי "הרופא והחוק במדינת ישראל" מדריך רפואי.5
)1977,וישליצקי עורך.(ל113 לפי המסורת היהודית
)1987( פביאן מנת יתר. אמנון כרמי "הקדמה" א.6
)1994 ( 1  אמנון כרמי "הקדמה" פרידריך סלומון רוטשילד בריאה ואבולוציה.7
(אברן ברק1323
בחלוף דור" ספר לנדאו כרך ג-אמנון כרמי "הלכת שטיינר.8
)1995,ואלינער מזוז עורכים
 אמנון כרמי "הקדמה" שאול קובובי רמ"ח ושס"ה סוגיות בתאונות עבודה.9
)1999(
)2001(  אמנון כרמי "דברי הקדמה" נתן קנת וחיים קנת אמצעי זיהוי וחקירה א.10
"הכרתיים בהליך השיפוטי- אמנון כרמי "המעורבות של תהליכים תת.11
)2008(  משפט ואתיקה,לבני סוגיות בפסיכולוגיה.ע,זכי.מ,כרמי.א,יגיל.ד

:מאמרים שפורסמו בחו"ל בכתבי עת שפיטים
1. "Ethics must be Voluntary" 3(4) World Health Forum (WHO)
(1982) 366-368
2. "Fertility and Sterility: Act of (Doctor) God?" Med.Law (1982) 1:
101-104
3. "The role of Social Energy in Jail" 83(5/6) Dynamische
Psychiatrie(1983)383-406
4. "Genetic Engineering" 2 Med.Law (1983) 2:181-192
5. "Medical Law in the Nineties" 2 Med.Law (1983), 2: 285-289
6. "Group Counseling in Prison" 3 Med.Law (1984) 3:1-15
7. "On Cross-Examination of Expert Witnesses" 4 Med.Law
(1985)4: 95-100
8. "Coordinators of Forensic Medical Teams" 4 Med.Law(1985)
4:301-305
9. "Medical Experiments on Retarded Patients"85(3/4) Dynamische
Psychiatrie (1985) 222-232
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10.

"Doctors and Patients according to Jewish Law"86(6)
Dynamische Psychiatrie (1986) 501-506
11. "Judging- a Holistic View" 87(3/4) Dynamische Psychiatrie
(1987) 217-222
12. "The Patient's Rights in Psychiatry"88(3/4) Dynamische
Psychiatrie (1988) 340-347
13. "Human Rights in Medicine and Law" 7 Med.Law (1989) 7:
409-415
14. "Automatism-the Borderline Legal Liability" 3-4 Dynamische
Psychiatrie (1990) 143-154
15. "On Patients' Rights" 10 Med.Law (1991) 77-82
16. "The Confrontation of the Physician with the Phenomenon of
Suicide of Patients"1-2 Dynamische Psychiatrie (1991)1-20
17. "The Capricious Conception of Common Practice" 3-6
Dynamische Psychiatrie (1992) 365-374
18. "Health Law towards the 21st Century"1(3) European Journal
of Health Law (1994) 225-228
19. "The New Russian Law on Psychiatric Care"3-4 Dynamische
Psychiatrie (1994) 259-265
20. "The Role of Humor in Psychotherapy" 1-4 Dynamische
Psychiatrie (1997) 91-95
"Informed Consent of the Mentally Ill Patient" 176/179 21.
Dynamische Psychiatrie (1999) 210-216

עריכת כתבי עת
 ואילך1981  משנתMedicine and Law מייסד ועורך ראשי של הרבעון
Springer-Verlag ליגלית של המו"ל-עורך ראשי של הסקציה המדיקו
1984-1989
עורך המדור "רפואה ומשפט" בביטאון "מכתב לחבר" של ההסתדרות
 שנים27 הרפואית בישראל משך
חבר מועצה מייעצת בינלאומית לכתב העת של בית הספר לרפואה
של אוניברסיטת אנקרה
חבר המערכת של כתב העת של הקולג' האוסטרלי לרפואה משפטית
)השתתפות בקונגרסים בינלאומיים (הרצאות; הנחיות
1973
1. August: Ghent, Belgium: 3rd World Congress on Medical Law.
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Lecture
1975
2. September 8-11: Zurich, Switzerland: 7th International Congress
of Forensic Medicine
Lecturer and Chairman of a session
1976
3. May 11-14: Pretoria, South Africa: Fourth South African
International Symposium on Forensic Medicine
Lecturer
4. July 16-19: Manila, the Philippines: 4th World Congress on
Medical Law.
Lecturer
5. December 20-23: Technion, Haifa, Israel: International
Conference on Pedestrian Safety
Co-Chairman. Lecturer
1978
6. January 15-20: Tel Aviv, Israel: International Symposium
on the Dying Human.
Lecturer and Chairperson
7. Tel Aviv, Israel: International conference on Mass Casualty
Management
Co- Chairman. Lecture on Death Sentencing
1979
8. 25/6: Funkuniversitat, Berlin. Lecture "Pflicht und Anreiz zur
Teilnahme an medizinischer Forschung
9. 5/9: Berlin, Germany: Freiheit und Menschenrechte in der
judischen Theologie und im hebraischen Recht
10. 19-23. 8: Ghent, Belgium: The 5th World Congress on
Medical Law
Lecturer
11. September 9-14: Jerusalem, Israel: The 5th World Congress
of the International College of Psychosomatic Medicine.
Lecturer
1980
12. December 8-13: Munich, Germany: The 12th International
Symposium on Psychotherapie der Schizophrenie.
Lecturer. Chairperson
13. Madrid, Spain: 10th World Congress on Fertility
Lecturer
1981
14. Tel Aviv, Israel: 1st International Convention on Medico-legal
Aspects of Disability.
Lecture
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15. Tel Aviv, Israel: 1st International Congress on Drugs and Alcohol
Chairman. Lecturer
16. November 9-11: Heidelberg, Germany: International
Conference on "Recht und Ethik in der Medizin
Lecturer
17. December 11-16: Munich, Germany: The 13th International
Symposium on Unbewusstes und Identitat.
Lecturer. Chairperson
1982
18. Tel Aviv, Israel: International Congress on Adoption
Lecture
19. Wien, Austria: 12th International Congress of the International
Academy of Forensic and Social Medicine
Lecture
20. August: Ghent, Belgium: 6th World Congress on Medical Law
Lecture
21. Tel Aviv, Israel: 1st International Congress on Nursing, Law and
Ethics
Chairman. Lecturer
22. December 6-10: Lubeck-Travenmunde, Germany: The 1st
World Congress of the WADP on the Principle of Social Energy
in Dynamic Psychiatry.
Lecturer
1983
23. Tel Aviv, Israel: 2nd International Congress on Drugs and Alcohol
Chairman. Lecturer
24. Tel Aviv, Israel: 3rd International Symposium on Adolescent
Medicine
Lecture
25. Tel Aviv, Israel: 1st International Congress on Psychiatry, Law
and Ethics
Chairman. Lecturer
26. Singapore: 1st Asian-Pacific Congress on Legal Medicine and
Forensic Sciences
Lecturer
27. April 11-15: Tel Aviv, Israel: International Congress on
Dentistry, Medical Law and Ethics
Chairman and Lecturer
28. September 3-6: Milan, Italy: XIX Congress International of
the Academy of Legal Medicine.
Lecture: Health Law towards the new Millennium.
29. Munich, Germany: 15th International Symposium of the
German Academy of Psychoanalysis
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Lecture
1985
30. Tel Aviv, Israel: 2nd International Congress on Nursing, Law and
Ethics
Chairman. Lecturer
31. Debrecen, Hungary: 13th Congress of the Hungarian Academy for
Forensic Medicine.
Lecturer
32. Tel Aviv, Israel: International Conference on Hospital Law
Chairman. Lecturer
33. August 8-10: Conference on the Social Scientist in a Court of
Law. Mmabatho, Bophuthatswana University. Lecture: The
Social, Scientist and the Lawyer participating in the
Justice System: The Israeli Experience
34. August 18-22: The 7th World Congress on Medical Law, Ghent,
Belgium.
Lecturer
35. December 15-19: Tel Aviv, Israel: The First World Congress on
Drug and Alcohol Abuse, of the World Association for
Prevention of Drug and Alcohol Abuse
Chairman. Lecturer
1986
36. February 16-21: Tel Aviv, Israel: The Second International
Congress on Psychiatry, Law and Ethics
Chairman. Lecturer
37. March 14-18: Berlin, Germany: 4th WADP World Congress
on The Androgyny of Man.
Lecturer. Chairman
38. Tel Aviv, Israel: International Conference on Graphology
and Law
Chairman. Lecturer
1987
39. August 9-14: Sun City, Bophutatswana: The First
International Congress on Medicine, Law and
Human Rights.
Chairman. Lecturer
40. Tel Aviv, Israel: 17th International Conference on Epilepsy
Lecturer
41. November 20: Max-Planck Institute, Freiburg, Germany.
Lecturer
1988
42. March 7-11: Munich, Germany: 6th WADP World Congress
on Schizophrenie und Psychosomatik.
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Chairman. Lecturer
43. August 21-25: Prague, Czechoslovakia: 8TH WAML World
Congress on Medical Law.
Chairman. Lecturer
44. November 13-17: Tel Aviv, Israel: The Second World Congress
on Drugs and Alcohol Abuse, of the World Association for
Prevention of Drug and Alcohol Abuse
Chairman. Lecturer
45. November 21-29: Haifa, Israel: WHO International Seminar
on Health Legislation.
Chairman. Lecturer
1989
46. March 17-21: Berlin, Germany: 20th International
Symposium on The Borderline Syndrome in Theory and Practice
Lecturer
47. July 16-21 London: The Second International Conference on
Health Law and Ethics
Lecturer
48. August 10-11: School of Law, UNIBO. Lectures on Death
Sentences and on Abortion.
49. September 12-15: Karolinska Institute, Nobel Conference,
Sweden: The 3rd International Congress on Ethics in Medicine.
Lecturer
1990
50. July 31-August 5: Mmabatho, Bophutatswana: The Second
Congress on Human Rights, Medicine and
Law.
Chairman. Lecturer
51. September 2-7: Krakow, Poland: International Family
Therapy Conference
Lecturer
52. October 5-8: Berlin, Germany: 21st International
Symposium: Psychotherapy and Psychosis
Lecturer
53. October 19: Bern, Swiss: Conference on Legal Aspects of
Diagnosis. The Swiss Association for Health.
Lecture
1991
54. Budapest, Hungary: WPA Regional Symposium: Changing
Psychiatry in Changing Societies
Lecture
55. August 18-22: Gent, Belgium: The 9th World Congress on
Medical Law
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Chairman. Lecturer
56. September 1-6: Jerusalem. The 5th International Congress
On Drug Abuse
Chairman. Lecturer
57. October 31: Mmabatho, Bophuthatswana: Annual Nathan
Memorial Lecture
Lecturer
58. November 4-7: Jerusalem, Israel: The Third International
Congress on Psychiatry, Law and Ethics.
Chairman. Lecturer
59. December 8-10: Haifa, Israel: International Workshop on
Interaction between Medicine and Engineering.
Lecture on Law and Technology
1992
60. Cairo, Egypt: WPA Regional Symposium: Updating management
of Psychiatric Disorders.
Lecture
61. Italy: WPA Regional Symposium: New Models in Psychiatry
Lecture
62. April 29- May 3: The 9th World Congress of WADP on
Neurose und Schizophrenie.
Chairman. Lecturer
63. June 2-3: Haifa, Israel: First International Symposium on
Psychiatry and Human Rights.
Chairman. Lecturer(Opening)
64. June 17-18: Haifa, Israel: Whizin International Symposium.
Lecturer
65. July 16-19: Budapest, Hungary: International Conference
on the use of stories and metaphors as tools in communication.
Lecturer
66. August 23-28: Mmabatho, Bophutatzwana: The 3rd
Congress on Human Rights in Medicine and Law.
Chairman.Lecturer
67. October 13: Debrecen, Hungary: Guest Lecturer at the
University of Debrecen on "Medical Law in the Practice"
1993
68. May 6-9: St. Vincent, Italy: International Conference on
Ethics and Health: Education, Evaluation and Implementation.
Chairman. Lecturer
69. May 25: Bilbao, Spain: International Conference on Human
Genome.
Lecturer
70. October 13: Debrecen, Hungary: University of Debrecen.
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Invited lecture on Medical law in the practice
71. October 18: Jerusalem, Israel: International Symposium on
Chairman. Lecturer
1994
72. May 19-21: Saint-Vincent, Italy: International Symposia on
Trends in ethics, law and health care.
Chairman. Lecturer
73. August 28-September 1: Jerusalem, Israel: The 10th World
Congress on Medical Law, of the World Association for Medical
Law.
President of the Congress and lecturer
74. September 21-24: Murcia, Spain: 11th Mediterranean
Conference on Medical Law.
Chairman. Lecturer
75. October 25-29: St. Petersburg, Russia: 10th World Congress
of the WADP.
Chairman. Lecturer
1995
76. Australia: 21st International Epilepsy Congress
Lecture
77. February 14-15: Bonn, Germany: The second GermanIsraeli Symposium on the ethical evaluation of prenatal diagnosis.
Lecturer
78. March 29-31: Bariloche, Argentina: WPA Regional symposium.
Lecturer
79. September 25-29: Moscow, Russia: International Seminar on
Medical Law.
Chairman. Lecturer
80. December 18-20: Chile: 4th Congress on Legal Medicine.
Lecturer
1996
81. June 27.6: Baku, Azerbaijan: Formal professional visit, guest of
the Prosecutor-General.
82. July 28-August: Sun City, South Africa: The 11th World
Congress on Medical Law.
Chairman. Lecturer
83. December 2-3: Rome, Italy: 1st International Congress on
Mass Communication Psysiopathology.
Lecturer
1997
84. Germany: Congress on Dynamische Psychiatrie Heute
Lecture
85. July 11: Baku, Azerbaijan: Formal professional visit. Guest of
13

the Ministry of Health.
86. August: Balaton: World Congress on Medical Law.
Chairman. Lecturer
87. October 12-15: Freiburg, Germany: International Conference on
Healthcare Ethics: 50 years on.
Lecture: The abuse of medicine in NZ Germany: Ethico-legal
analysis
1998
88. May 10: Berlin, Germany: Seminar on Legal and Ethical
Aspects of Medical Experimentation.
Lecturer
89. October 14-20: Weimar, Germany: 11th Conference of the
German-Israeli Juristic Association.
Lecturer
90. October 20-21: Symposium on Trends in biomedical
Sciences at the turn of the Millennium.
Lecture on Medical Law and Medical
Ethics- quo vadis?
1999
91. Hungary: Congress on Trends in Biomedical Sciences at the Turn
of the Millennium
Lecture
92. March 24-27: Bulgaria: Seminar of the Bulgarian Association
For Medical Law.
Lecturer.
93. August 8-11: WPA World Congress, Hamburg, Germany.
Lecturer
94. Helsinki, Finland: World Congress on Medical Law
Lecture
2000
95. February 13-16: Eilat, Israel: 1st Internatioal Conference on
Ethics Education in Medical Schools.
Chairman of the Conference and lecturer
96. May 18-20: Ancona, Italy: An International Meeting on
Child-health Plan 2000.
Lecturer
97. November 7-9: Quito, Ecuador: 7th Session of the
International Bioethic Committee of UNESCO.
Lecturer
2001
98. February 15-22: Italy: Seminar on Health Economy in the 2000
period
Lecturer
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99. March 13-17: Munich, Germany: 13th World Congress of
the WADP: The relevance of groups for illness, health and
healing.
Lecture: Legal and ethical aspects of medical Experimentation.
Chairman
100. March 19-21: Haifa, Israel: International Conference on
Medical Ethics and Medical Law in Islam.
Co-Chairperson
101. March 25-28: Turkey: Seminar on Nursing Law.
Chairman. Lecturer
1021. April 11-14: Split, Croatia. Workshop on International
Training Program for Patients' Representatives.
103. September 30-October 4: Madrid, Spain: World Congress of the
World Psychiatry Association
Lecturer
2002
104. February 3-7: Eilat, Israel: 2nd International Conference on
Ethics Education in Medical Schools.
Chairman of the Conference and lecturer
105. April 3-4: Rome, Italy: Meeting of the WPA Nomination
Committee.
Participant
106. April 25-26: Macedonia: From hospital to the community.
Lecture: Why do we need mental health Law?
107. May 29-June 2: Society for Anatomy, Romania:
6th National Congress
Lecture: The responsibility of the hospitalized Patient
108. June 30-July 3: Sri Lanka: International Conference on
Curriculum Change in Medical Schools
Lecture: Teaching medical ethics
109. July 8-10: Heidelberg. The 22nd GIF Meeting on Challenges
In Genomic research.
110. August 11-15: Maastricht. The 14th World Congress of the
World Association for Medical Law.
President of the Congress. Opening speech
111. August 24-29: Yokohama, Japan: The 12th WPA World
Congress of Psychiatry.
Lecturer
112. October 6-14: Debrecen, Hungary: Series of lectures in the
University of Debrecen.
113. October 17-19: Madrid, Spain: The 9th National Congress on
Medical Law
Chairman. Lecturer
15

114. November 4-6: Caracas, Venezuela: 2nd Congress of the
Venezuelan Association of Medical Law.
Lecture: Medical Law towards new millennium
115. December 13-14 St.Vincent, Italy: Course: Ethics education
In health care.
Lecture: New trends in ethics education
2003
116. February 28- March 2: USA: 43th Annual Conference of the
American College of Legal Medicine
Distinguished Lecturer on Legal Medicine
117. June 24-29: 1st Russian National Congress of Medical Law.
Guest of Honor; lecturer
118. September 17-20: Murcia, Spain: 3rd Latinoamerican Congress
on Medical Law.
Chairman. Lecturer
119. September 22: Expert Hypothetical Dialogue: Body and Mind,
Atypical Antipsychotics, physical wellbeing and compliance.
Lecturer
120. December: Debrecen University, Hungary: Guest Lecture on
Medical Law
2004
121. March 23-25: Eilat, Israel: International Conference on
Psychiatry, Law and Ethics.
President of the Congress. Lecturer
122. May 6-7: Brussels, Belgium: International Conference on
Human Genetic Testing.
Lecturer
123. June 11-12: Saint-Vincent, Italy: International Seminar on
Ethics Education in Social and Health Care.
Chairman. Lecturer
124. June 21-27: Samara, Russia: National Conference on Medical
Law.
Chairman. Lecturer
125. August 1-5: Sydney, Australia: The 15th World Congress on
Medical Law.
Chairman. Lecturer
126. September 30: Merida,Venezuela: International conference in.
Lecture
127. October 4-6: Merida, Venezuela: International Symposium
on Medical Law and Bioethics.
Chairman. Lecturer
127a. November 4-5: Ottawa, Canada: 2nd International Conference
on the Training of the Judiciary.
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lecture
128. November 10-13: Florence, Italy: WPA International
Congress.
Lecturer
2005
129. January 19-21: Moscow, Russia: Regional Ethics Teaching
Experts Meeting.
Participant
130. March 12-15: Athens, Greece: Regional and International
Congress on Advances in Psychiatry.
Lecturer
131. March 16-19: Krakow, Poland: 14th WADP Congress on
Trauma Attachment Personality.
Lecturer
132. April 5: Debrecen Univesity, Hungary: Guest Lecture on
Medical Negligence
133. April 20: Mar del Plata, Argentina: Meeting of the WPA
Nomination Committee.
Paricipant
134. June 25-29: Poznan, Poland: 7th Congress of the European
Association for Clinical Pharmacology and Therapeutics.
Lecturer
135. August 15-19: Seoul, Korea: International Congress on
Medical Law.
Chairman. Lecturer
136. September 10-15: Cairo, Egypt: WPA World Congress.
Lecturer
137. November 17-19: Rome, Italy: International Congress on
The Splendor of Life: Gospel, Science and Ethics.
Lecturer
2006
138. March 30-31: Ankara, Turkey: International Conference on
Ethics.
Lecturer
139. April 2-6: Istanbul, Turkey: International Congress of
Elderly Health.
Lecturer
140. April 24-May 7: Buenos Aires, Argentina: Series of lectures
for the University of Buenos Aires, the judges and the lawyers.
141. April 27-30: Mar de Plata, Argentina: XXII Psychiatric
Congress
Lecturer
142. May 11: Aosta University, Italy: Guest Lecture on
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Ethics and Education.
142a. August 7-11: Toulous, France: 16th World Congress on Medical
Law.
Lecture
143. October 30-November 3:Bucharest, Romania: UNESCO
Ethics Teacher Training Course.
Chairman. Lecturer
144. December 3-6: Taipe, Taiwan: Global Forum for Health
Leaders 2006.
Lecturer
2007
145. February 11-14: Eilat, Israel: International Conference on
Bioethics: Today in the mirror of Future Generations.
Chairman of the Conference and lecturer
146. June 27-29: Magny Le Hngre, France: UNESCO Periodic
SHS Consultation.
Participant
147. July 9-13: Egerton, Kenya: Ethics Teaching Training Course of
UNESCO.
Chairman. Lecturer
148. August 20-27: Ludwigshaven, Germany: European Summer
Academy on Bioethics
Lecturer
149. September 10-14: Bratislava, Slovakia: Ethics Teaching
Training Course of UNESCO.
Chairman. Lecturer
150. October 5-6: Aosta, Italy: Congress on Adolescence
Lecturer
151. October 19-26: Barcelona, Spain: 3rd International
Conference on the Training of the Judiciary
Secretary General; lecturer
152. November 11-13: Palermo, Italy: Course – Advance in Child
Neuropsychiatry
Lecturer
153. November 28 – December 3: Aosta, Italy: Alcohol
Conference
Lecturer
) הרצאות אורח, קורסים,השתתפות בכנסים בישראל (כנסים
1975
רפואית- סימפוזיון על אתיקה ביו: באר שבע, אוניברסיטת בן גוריון:פברואר
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והשלכותיה לגבי הצבת מטרות פעולה במינהל הבריאותי
משתתף
אוגוסט :הכנת תדריך לאתיקה רפואית(ולפיו הרצאות) עבור בית הספר לרפואה של
האוניברסיטה העברית
1976
 :20-22.2הכנס הראשון של החברה הישראלית לרפואה פסיכוסומאטית ,ים המלח.
הרצאה על "האחריות המשפטית של הרופא בקביעת האבחנה"
1978
 :15-20סימפוזיון בינלאומי על האדם מול המוות .יו"ר.הרצאה
 :11.7רב שיח על "ההפלות המלאכותיות" .עיריית חיפה .הרצאה
1979
 :4.6רב שיח על "חובת הרופא על פי היהדות" .עיריית חיפה .הרצאה
 :6.11סימפוזיון של ההסתדרות הרפואית ,ירושלים" :עימות -שופט ,עו"ד ,רופא
מומחה כעד בזירת המשפט" .הרצאה
1980
 :19.2יום עיון על "אשפוז פסיכיאטרי כפוי :חוק ומציאות" של המרכז לבריאות
הנפש ,טירת הכרמל .הרצאה
 :4.3כנס לחינוך לבריאות במערכת רפואית של קופת חולים ,בית חולים השרון.
הרצאה על "אחריות וחוסר אחריות בטיפול הרפואי"
 :2.6-30.5השתלמות של האגודה לרפואה ולמשפט בצפת .יו"ר .הרצאה
אוגוסט :בית חולים כרמל בחיפה .סדנא על "התמודדות עם החולה הנוטה למות"
 :14-16.10כנוס ארצי על סרטן השד של האגודה למלחמה בסרטן .בית חולים
הדסה,ירושלים .הרצאה
 :21.10כינוס ארצי של כירורגים .אודיטוריום חיפה .הרצאה" :הלכה  ,משפט
ורפואה בכירורגיה"
 :26.11כנס שנתי של האגודה הישראלית לשיקום .בית הלוחם ,תל אביב .הרצאה על
"רפואה ,משפט ונכות"
 :30.12כנס על מעמדו של החולה האפילפטי .המרכז לבריאות הנפש ,טירת
הכרמל.הרצאה" :החולה האפילפטי כעד בבית המשפט"
1981
 :19.1יום האחות תשמ"א ,בית החולים הממשלתי ,נהריה .הרצאה על "חוק ומשפט
בסיעוד"
 :30.3הפקולטה לפיסיקה ,הטכניון ,אודיטוריום ע"ש צ'רצ'יל :הרצאה":מהו רגע
המוות?"
 :6-7.4מלון דן ,תל אביב :כנס רפואת שיניים ,רפואה ,חוק ואתיקה.הרצאה
 :20.5יום עיון שלישי ע"ש גריפית,הטכניון ,חיפה.הרצאה על ההיבטים המשפטיים
והאתיים של שתילת לב
1982
 :1.2רב שיח על זכות החולה לדעת .עיריית חיפה .יו"ר.
 :13-17.6קונגרס בינלאומי ראשון למשפט ואתיקה סיעודיים .מלון הילטון,
ירושלים .יו"ר .הרצאה
 :8.5סימפוזיון על הרגלי שתייה וצריכת סמים בקרב נוער מתבגר .האגודה למניעת
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אלכוהוליזם ,חיפה .הרצאה
 :27.10רב שיח על זכות העובר להיוולד .עיריית חיפה .יו"ר .הרצאה
 :24.11רב שיח על ניסויים רפואיים באסירים .עיריית חיפה .יו"ר .הרצאה
 :29.12רב שיח על השתלת לבבות .עיריית חיפה .יו"ר .הרצאה
1983
 :26.1רב שיח על "אתיקה רפואית -הרצוי והמצוי" .עיריית חיפה .יו"ר .הרצאה
פברואר :כנס על רפואה ,אתיקה ומשפט ,חיפה .יו"ר.הרצאה
1984
 :13-18.3הקונגרס הבינלאומי הראשון על רפואת שיניים ,משפט רפואי ואתיקה .ים
המלח .יו"ר .מרצה
1985
 :17-21.3קונגרס בינלאומי על התנסות בגרפולוגיה .ירושלים .יו"ר .מרצה
 :29-30.3אגודה לרפואה ולמשפט .מפגש במלון מרינה ,בת-ים .הרצאה על "רצח
בהשפעה היפנוטית"
 :10.5השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים .הרצאה על "פטרנליזם
רפואי-אימפריאליזם משפטי :סוגיות במשפט רפואי"
 :22.5ערב עיון לזכר ד"ר משקובסקי .בית חולים ע"ש רבקה זיו ,צפת .הרצאה על
"אבחנה רפואית ואבחנה משפטית"
 :23.5יום עיון בבסיס חיל אויר פלמחים על "האדם והרפואה המודרנית" .הרצאה
בנושא "מוסר ורפואה"
 :1.6אגודה לרפואה ולמשפט ,מפגש במלון מרינה ,תל אביב .הרצאה על "כישוף
ומשפט"
 :10-13.6קונגרס בינלאומי שני למשפט ואתיקה סיעודים .תל אביב .יו"ר .הרצאה
 :21.7השתלמות של לשכת עורכי הדין בישראל .מלון דן כרמל ,חיפה .הרצאה על
"עורכי דין ודיינין"
 :29.7-4.8השתלמות של לשכת עורכי הדין ,מחוז צפון ,בירושלים.
הרצאה":פסיכולוגיה ומשפט"
1986
 :3-4.1השתלמות של האגודה לרפואה ולמשפט .מלון גני חמת,טבריה.הרצאה" :על
טעמה של ענישה"
פברואר :כנס סונסטה  2של ארגון רופאי קופת חולים מכבי .הרצאה
 :17-20.2קונגרס בינלאומי שני על פסיכיאטריה ,משפט ואתיקה .מלון רמדה
קונטיננטל ,תל אביב .יו"ר .מרצה
 :27.2בית הספר לחינוך ,אוניברסיטת חיפה ,קורס למניעת שימוש בסמים .הרצאה
 :6.4הרצאה לסגל הפקולטה לרפואה ,הטכניון ,על "אתיקה ובחינות"
 :7-10.4קונגרס בינלאומי על אונס .תל אביב .יו"ר .מרצה
 :3.5אודיטוריום ע"ש צ'רצ'יל ,הטכניון ,חיפה :הרצאה על "אתיקה ,משפט
ורפואה"
 :10.11אגודה לרפואה ולמשפט ,מלון דן פנורמה ,חיפה .ערב עיון .יו"ר
 :19.11רב שיח "הרדמה ,אתיקה ומשפט".עיריית חיפה .הרצאה
 :15.12אגודה לרפואה ולמשפט ,מלון דן כרמל,חיפה .ערב עיון .יו"ר
 :17.12רב שיח על "האם ניתן לכפות טיפול רפואי על חולה בחדר מיון?" .יו"ר
1987
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אפריל :הנחיית ערב על רפואה ובריאות ,בית אשכול ,עפולה
אוקטובר :המכון להכשרה ולהשתלמות של עובדי חינוך והוראה ,חיפה .הרצאה על
"חינוך וענישה"
 :4.11רב שיח על הקשר בין הגוף והנפש בבריאות ובמחלה .עיריית חיפה.
יו"ר.הרצאה
 :2.12רב שיח על השפעת השמחה והצחוק על בריאות האדם .עיריית חיפה .יו"ר.
הרצאה
 :22.12סימפוזיון על זכויות הקשיש בישראל בתחום הרפואי .האגודה הישראלית
לגרונטולוגיה .הרצאה
1988
 :6.1רב שיח על הצום ברפואה ,בהלכה ובמשפט .עיריית חיפה .יו"ר .הרצאה
 :10.2רב שיח על דמות הרופא באספקלריה של החברה ,ההלכה והמשפט .עיריית
חיפה .יו"ר.
 :26.2יום עיון על אחריותו המקצועית של הרופא .ההסתדרות הרפואית בישראל.
מלון הילטון ,תל אביב .פתיחה
 :16.3רב שיח" :שיטות ריפוי בלתי שגרתיות" .עיריית חיפה.יו"ר
 :7-8.10השתלמות של האגודה לרפואה ולמשפט .מלון דן פנורמה ,חיפה .יו"ר.
מרצה על "אוטומטיזם"
 :11.11יום עיון על אחריותו המקצועית של הרופא.ההסתדרות הרפואית בישראל.
בית חולים הדסה ,ירושלים .הרצאה
 :14.12רב שיח על מצבי לחץ .עיריית חיפה .יו"ר
 :28.12כנס ארצי של מועצת רבני "ישראל הצעיר" בישראל על הפלה
מלאכותית :המצב בישראל .הרצאה על ההיבטים החוקיים של חיי העובר
1989
 :11.1רב שיח על לחשים וקמעות כאמצעי ריפוי .עיריית חיפה .יו"ר
 :23.1יום עיון לרשמים רפואיים .בית חולים כרמל ,חיפה .הרצאה על "משפט
ורפואה בעידן המודרני"
פברואר :השתלמות לשופטים צבאיים של המכון להשתלמות שופטים ,מלון מצדה
בערד .הרצאה על "היפנוזה ומשפט"
 :30.3-1.4השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים .מלון פרנק ,נהריה.
הרצאה על "היפנוזה ומשפט"
 :2-4.4השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים.מלון פרנק ,נהריה .הרצאה
על "רשלנות רפואית :מגמות חדשות בחו"ל ובישראל"
 :30.4-5.5השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים.כפר גלעדי .הרצאה על
אוטומטיזם
מאי :השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים .נווה אילן .הרצאה על
"רשלנות רפואית-חידושים בפסיקה"
 :1.7השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים .הרצאה על "פטרנאליזם
רפואי-אימפריאליזם משפטי"
 :25.10המרכז הרפואי בת-ים :הרצאה על "אוטומטיזם"
 :30.10השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים .הרצאה על "הרהורים
וערעורים – משפט התעבורה בעיני ערכאת הערעור".
 :15.11רב שיח" :של מי אתה  ,ילד?".עיריית חיפה .יו"ר
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 :13.12רב שיח" :של מי החיים האלה?" .יו"ר
1990
 :2.1מרכז רפואי ספיר ,בית חולים מאיר :יום עיון של האחיות .הרצאה על סוגיות
בסיעוד ומשפט
 :19.1השתלמות של לשכת עורכי הדין ,מלון דן פנורמה ,תל אביב .הרצאה על
"חקירה נגדית של רופאים מומחים"
פברואר :השתלמות לשופטים צבאיים של המכון להשתלמות שופטים .הרצאה על
ניסוח וסגנון פסקי דין
 :2.2מרכז רפואי בני ציון :הרצאה על "אוטומטיזם"
 :14.2רב שיח :עיריית חיפה" .ילדים הם האוצר שלנו" .יו"ר
 :21.3רב שיח על "דרכים להתמודדות במצבי לחץ ומשבר .עירית חיפה .יו"ר
 :2.4מרכז רפואי בני ציון ,חיפה.השתלמות רופאי א.א.ג..הרצאה
 :15.5רב שיח על הילד קורבן ההתעללות .עיריית חיפה .יו"ר
 :6.6יום עיון על התאבדות .האוניברסיטה העברית ,ירושלים .הרצאה
1991
אפריל :השתלמות בדיני עונשין של המכון להשתלמות שופטים .הרצאה
 :14.5כנס ארצי "מידע  ."91הרצאה
 :27.5יום עיון" :ילדות כואבת" .אוניברסיטת חיפה .הרצאה
 :16.10סימפוזיון של הסתדרות הרוקחים בישראל על "הרוקחות על פרשת חיים".
הרצאה
 :10.12יום זכויות האדם הבינלאומי.אוניברסיטת חיפה .הנחייה
1992
 :27.1רב שיח על "סודיות רפואית" .חיפה .יו"ר
 : 17-19.6כנס בטכניון ,חיפהWhizin International Symposium :
מרצהAlternative Perspectives on Genetic Engineering :
 :9.12הרצאה לחברי מועדון רוטרי,חיפה
סדרת הרצאות בקורס פו"מ,תהמכללה של קצינים בכירים של המשטרה" ,נעורים"
1993
מרץ :הרצאה לסגל מחלקת הרדמה במרכז הרפואי רמבם בחיפה
 :2.5סדנא של האגודה למלחמה בסרטן על "פרסום חידושים ברפואה -הרצוי
והמצוי" .הנחייה
 :21.6רב שיח על "הזכות לפרטיות מול זכות הציבור לדעת-חולי איידס" .יו"ר
 :22.7יום עיון של נוער שוחר משפט עברי באוניברסיטת תל אביב .הרצאה
 : 18.10יום עיון בבנייני האומה בירושלים :חידושים והרהורים בשדה הרפואה
והמשפט.
יו"ר ומרצה
אוקטובר :הרצאה לחברי סניף חיפה של ההסתדרות לרפואת שיניים בישראל.
 :30.11יום עיון על קודיפיקציה במשפט הפלילי ,אוניברסיטת חיפה .יו"ר מושב
 :9.12יום עיון בטכניון ,חיפה:
Biomedical Engineering, Ethics and Law
הרצאה על "רפואה ,אתיקה ומשפט"
 :16-18.12כנס על מערכת יחסי גומלין ואתיקה מקצועית בין רופא לחברת תרופות
והשפעתם על החולה .מלון הנסיכה ,אילת .הרצאה על "רפואה ומשפט"
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1994
 :19.1רב שיח על "טיפול תרופתי בשירות החולה-יעילות מול רעילות" .הרצאה
יוני :השתלמות שופטים בנושא רשלנות רפואית ,של המכון להשתלמות שופטים.
הרצאה על "בריאות ומשפט לקראת שנת אלפיים"
1995
 :11.5השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים .נווה אילן.
הרצאה":רפואה ומשפט לקראת שנות האלפיים"
 :27.5אגודה לרפואה ולמשפט .הרצאה
 :18.9כינוס בנושא "אתיקה ,עיתונות והשתלות" .המרכז הרפואי בילינסון .הרצאה
על "חקיקה בנושא ההשתלות-היבטים בינלאומיים"
ספטמבר :מגן דוד אדום בישראל ,מחוז צפון .הרצאה על" היבטים
משפטיים/רפואיים בעבודת צוותי מד"א"
 :14.12השתלמות האגף הפסיכיאטרי ,המרכז הרפואי המשולב,תל השומר .הרצאה
1996
פברואר :קורס על-בסיסי בסיעוד גריאטרי-מודולרי .המרכז הרפואי בני ציון .הרצאה
 :3.3יום עיון על "סובלנות-אנטי תיזה לאלימות בחברה" .מועצת ארגוני המתנדבים
בחיפה" .הרצאה
 :7-8.5כנס ישראלי מדעי ראשון בנושא רגשות .החוג לפילוסופיה ,אוניברסיטת
חיפה .יו"ר מושב
 :21.5יום עיון על "אתיקה לפסיכולוגים" .החוג לפסיכולוגיה ,אוניברסיטת חיפה.
הרצאה על "אחריותו המקצועית של המטפל"
 :13.6יום עיון .החוג למדע המדינה ,אוניברסיטת חיפה .הרצאה על נשיאה באחריות
ציבורית
 :16.6יום עיון על "ההלכה היהודית ותרומות אברים" .המרכז הלאומי להשתלות.
הנחייה
 :19.6יום עיון .מלון דן כרמל ,חיפה .בית חולים פלימן .הרצאה ":רפואה ומשפט
לקראת שנות האלפיים"
 :20.6יום עיון על "חולי ומרפא בימי קדם" .מוזיאון הכט ,אוניברסיטת חיפה.
הרצאה":טוב שברופאים-לגיהנום"
 :25.6ניהול טקס הבוגרים הראשון של הפקולטה למשפטים ,אוניברסיטת חיפה
 :27.6יום עיון על "הזקנה-היבטים משפטיים" .האיגוד הישראלי לפסיכיאטריה של
הזקנה .הרצאה על " טיפול בחולי נפש – הקודקס של ארגון הבריאות העולמי"
יולי :יום עיון על חוק זכויות החולה .היחידה לניהול סיכונים,המרכז הרפואי רמב"ם,
חיפה .הרצאה
 :10.7יום עיון.המרכז הרפואי רמב"ם ,חיפה.הרצאה
 :14-17.7הכינוס הבינלאומי השני על רפואה ,אתיקה והלכה .ירושלים .הרצאה על
רשלנות רפואית
 :6.8קורס בינלאומי לפיתוח תיירות במדינות מתפתחות.היחידה ללימודי חוץ,
אוניברסיטת חיפה .פתיחה
1997
 :20-21.5סימפוזיון גרמני-ישראלי על "כבוד האדם וקדושת החיים באתיקה
הרפואית" .אוניברסיטת בר אילן .הרצאה על המתת חסד
 :28.12ערב עיון על זכויות החולה הזקן :החוק ,האתיקה והטיפול .אוניברסיטת תל
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אביב .הרצאה על החוק,משמעותו והשלכותיו
 :30.12אירוע יובל של המכון לרפואה משפטית .הרצאה על "האנשים החיים
מאחורי האנשים המתים"
1998
 :9.2רב שיח על ניסויים רפואיים בבני אדם .עיריית חיפה .הרצאה
 :9.3טקס חלוקת פרסים של מפעל הפיס :תל אביב .הרצאה
 :3.6ערב עיון ,שפיים .הרצאה על אפילפסיה – היבטים משפטיים ואתיים
 :10.9כנס ארצי על יחסי מטפל-מטופל.סמינר הקבוצים,תל אביב .הרצאה על "יחסי
מטפל-מטופל-היבטים שיפוטיים"
1999
 :13-14.1כינוס  12של האגודה הישראלית למיילדות וגינקולוגיה .חיפה .הרצאה
 :4.5כנס ארצי על "השקר הלבן" .אוניברסיטת חיפה .יו"ר
 :18.6יום עיון על "סוגיות אתיות בטיפול בחולה הסרטן הסופני" .טכניון .הרצאה
על אמירת האמת
 :7.10טקס הענקת תעודות למסיימי תכניות לימודים ,היחידה ללימודי חוץ,
אוניברסיטת חיפה .הרצאה
 :9.12יום עיון על זכויות האדם הבינלאומי .אוניברסיטת חיפה .הרצאה על זכות
החולה לדעת
 :30.12הנחיית טקס חנוכת בית הפרקליט בחיפה
2000
ינואר :כינוס סגל בכיר בסיעוד .מינהל הסיעוד ,משרד הבריאות .הרצאה על ההיבטים
המשפטיים ביישום תפקיד מתקדם בסיעוד.
 : 3.82יום עיון מרכז רפואי רמב"ם הרצאה :הסכמה מדעת
 : 4.7השתלמות מדעית של האיגוד האונקולוגי הרצאה :הפסקת הטיפול הרפואי
יוני :השתלמות לשופטים של בתי דין צבאיים של המכון להשתלמות שופטים.
הרצאה על "הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי :מציאות או אילוזיה?"
יוני :השתלמות של שופטים בנושא הגנה על אנשים עם מוגבלויות ,של המכון
להשתלמות שופטים .הרצאה על "השתלבותו של החוק החדש לשוויון זכויות
לאנשים עם מוגבלויות בחקיקה הישראלית"
 :16-18.7השתלמות של שופטים צבאיים ,של המכון להשתלמות שופטים .נוה אילן.
הרצאה על "הסכמה מדעת של חולה לטיפול רפואי:מציאות או אילוזיה?"
 : 21.42כנס ארצי באוניברסיטת חיפה על רפואה,משפט ותקשורת .פתיחה
2001
 :15.1בית יד לבנים בחיפה .הרצאה על "רשלנות רפואית באספקלריה של חדר
מיון"
 :19.1יום עיון ע"ש גיצלטר .כפר המכביה .יו"ר
מרץ :כנס עמותת הסיעוד למניעת זיהומים .הרצאה על זיהומים נרכשים ומחלות
זיהומיות בראי המוסר והמשפט
 :19-21.3כנס בינלאומי על אתיקה רפואית ומשפט רפואי באסלאם .יו"ר
 :4-5.5כנס על רפואה ,אתיקה ומשפט .האיגוד הישראלי להמטולוגיה ולעירויי דם.
מלון דן אכדיה .הרצאה על הסכמה מדעת של החולה לטיפול בו
 :9.8כנס קציני רפואה ראשיים של צה"ל .תל השומר .הרצאה על " נאמנות הרופא-
למי?"
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2002
 :28.5.02כנס ארצי על רשלנות החולה בטיפול בגופו.אוניברסיטת חיפה .יו"ר
 :23.10סימפוזיון על הנהג הישנוני-היבטים מקצועיים ,משפטיים ואתיים ,המרכז
לרפואת שינה בע"מ(טכניון) .הרצאה
 :29.10כנס ארצי על סוף החיים-אתגרים וחששות.אוניברסיטת חיפה .יו"ר מושב
2003
 :15.1יום עיון על משפחת השכול ומערכת הבריאות.ארגון יד לבנים .הרצאה
 :301-1.2השתלמות של המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה ,חיפה .אילת.
הרצאה על "השפעה בלתי חוקית על קבלת החלטות"
 11-15מאי  :השתלמות שופטים בנושא "רפואה ומשפט" .הרצאה ויו"ר
 :5.11יום עיון על "רפואה ,אתיקה ומשפט" של המחלקה לרפואת משפחה ,מחוז
צפון .הרצאה על "רפואה ומשפט במאה ה"21 -
2004
 :5-8.1השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים,על "פסיכולוגיה
ושיפוט" .יו"ר .הרצאה על "היבטים פסיכולוגיים של שיפוט"
 :2-4.2השתלמות שופטים של המכון להשתלמות שופטים ,על "חוות דעת של
מומחים" .הרצאה על "חוות דעת מומחים :היבטים משפטיים ופסיכולוגיים"
 :14.1.2004ערב עיון "בריאות ,משפט ואתיקה"(לרגל הוצאה לאור של הספר
"בריאות ומשפט") .אוניברסיטת חיפה .חתן הערב
 :14.4כנס על חקר האדם,פרספקטיבה מדעית ,חברתית ומוסרית ,מטעם הטכניון
בחיפה .בקיבוץ לביא.הרצאה" :המומחה המדעי על דוכן העדים בבית
המשפט"
 :18-19.11השתלמות:פרספקטיבה מדעית,חברתית ומוסרית.הטכניון .קיבוץ לביא.
הרצאה על "המומחה המדעי על דוכן העדים בבית המשפט"
 :27-29.11כנס של האיגוד הישראלי לאונקולוגיה קלינית ולרדיותרפיה .הרצאה על
"האם הדילמות האתיות חשוכות מרפא".
2005
ינואר :יום עיון על "העצמה הורית" .הרצאה.
 :29.5-2.6כנס בינלאומי על "מדע ,משפט ,אתיקה".אוניברסיטת חיפה .יו"ר
הכנס .הרצאת פתיחה.
2006
 :14.3מועדון מקצועי-חברתי ,מלון הר-הכרמל,חיפה :היפנוזה-היבטים
משפטיים.הרצאה
 :22.6מפגש עשור של המרכז הבינלאומי לבריאות ,משפט ואתיקה .חיפה .יו"ר
 :12.7ערב זיכרון לעו"ד קנת .לשכת עורכי הדין,תל אביב .הרצאה
2007
 :3-5.6השתלמות לשופטים של המכון להשתלמות שופטים .פסיכולוגיה ומשפט.
הנחייה והרצאות
 1-2נובמבר :כנס בשפים :על אחריות וסמכות .פתיחה
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